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Al 33 jaar bakken ze frieten op het schoolfeest: opvolging is 
verzekerd

WEMMEL – Bob Vande Walle (60) en Chantal Vande-
wyngaerde (58) zijn vaste waarden op het schoolfeest van 
Vrije Basisschool Mater Dei. Al 33 jaar bakken ze er friet-
jes. En de opvolging is verzekerd: zoon en oud-leerling Jo 
Vande Walle (34) hielp mee met het bakken van frietjes. 
Zijn dochtertje Louisa (4), loopt ook school in Mater Dei. 
(jh)

Negatief advies voor kansspelen
WEMMEL – Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wem-
mel) gaf een negatief advies aan vier krantenwinkels voor het 
aanbieden van kansspelen. Eén van de criteria die de dagblad-
handels moeten hebben om kansspelen te mogen verkopen, 
is dat ze minsten 200 verschillende tijdschriften en magazines 
aanbieden. Krantenwinkel Durcat voldoet wel aan alle criteria 
en kreeg een positief advies voor de verkoop van kansspelen 
zoals de Lotto. De kansspelcommissie krijgt nu de adviezen en 
moet daarna beslissen of de andere zaken kansspelen mogen 
blijven aanbieden. (jh)

Avis négatif pour les jeux de hasard
F  WEMMEL – Le bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB 
Wemmel) a donné un avis négatif à quatre magasins de journaux 
à leur demande de proposer aux clients des jeux de hasard. L’un 
des critères que doivent remplir les magasins de journaux pour 
être autorisé à proposer des jeux de hasard est qu’ils proposent 
au moins 200 magazines et périodiques différents. Le magasin 
de journaux Durcat répond à tous les critères et a reçu une 
recommandation positive pour la vente de jeux de hasard tels 
que le Lotto. La Commission des jeux de hasard reçoit mainte-
nant les recommandations et doit ensuite décider si les autres 
librairies peuvent continuer à proposer des jeux de hasard. (jh)

FOTO JH
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FOTO JH

KORT / 
EN BREF 
NIEUWBOUW - Eind dit jaar zou-
den de werken aan de nieuwbouw van 
de bibliotheek en de sociale campus 
zijn afgerond. Daarna starten de wer-
ken voor de heraanleg van het park aan 
de Residentie.

F  NOUVEAU BATIMENT- A 
la fin de cette année, les travaux pour 
le nouveau bâtiment de la bibliothè-
que et du campus social devraient être 
achevés. Après cela, les travaux de réa-
ménagement du parc de la Résidence 
commenceront.

BOOS - Gemeenteraadslid Marc In-
stallé (IC) is boos opgestapt uit de 
gemeenteraad. Didier Noltincx (IC) 
stelde een vraag over het nieuwe fiets-
pad op de Limburg Stirumlaan. Toen 
vroegen ook twee andere raadsleden 
het woord. Voorzitter Veerle Haemers 
(LB Wemmel) gaf hen het woord nadat 
Noltincx zijn punt had gemaakt, maar 
Installé vond dat ‘ondemocratisch’. Hij 
verliet daarop boos de gemeenteraad.

F  EN COLÈRE - Le conseiller com-
munal Marc Installé (IC) a quitté la der-
nière séance du conseil communal en 
colère. Didier Noltincx (IC) a posé une 
question sur la nouvelle piste cyclable 
de l’avenue de Limbourg Stirum. Puis 
deux autres conseillers ont également 
demandé la parole. La présidente Veerle 
Haemers (LB Wemmel) leur a donné la 
parole après que Noltincx eut exposé 
son point de vue, mais Installé a trou-
vé cela “antidémocratique”. Il a ensuite 
quitté la séance du conseil avec colère.
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Nieuwe Markt feestelijk ingehuldigd
Inauguration festive de la nouvelle place du marché

WEMMEL – De nieuwe Markt in Wemmel is 
vrijdag 22 april feestelijk ingehuldigd en dat lokte 
een massa volk. In samenwerking met de lokale 
handelaars organiseerde de gemeente een feest. 
Het nieuwe Marktplein werd versierd, de hande-
laars organiseerden een laatavondopening, terras-
sen werden uitgebreid, er kwamen foodtrucks, een 
ijscokar en een oester- en champagnebar. De kin-
deren leefden zich uit in de nieuwe waterpartij. De 
heraanleg van de Markt kostte 604.000 euro. (jh)

F  WEMMEL - La nouvelle place du marché de 
Wemmel a été inaugurée solennellement le vend-
redi 22 avril, attirant la grande foule. En coopérati-
on avec les commerçants locaux, la commune a or-
ganisé une fête. La nouvelle place du marché a été 
décorée, les commerçants ont prolongé les heures 
d’ouverture de leurs magasins, les terrasses ont été 
agrandies, il y avait des food trucks, un chariot de 
glaces et un bar à huîtres et à champagne. Les en-
fants se sont amusés dans le nouveau jeu d’eau. Le 
réaménagement de la place du marché a coûté 604 
000 euros. (jh)

FOTO’s JH 
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Bruisend Wemmel stopt ermee

FOTO INGEZ. 

WEMMEL - Het bestuur van Bruisend Wemmel, een afdeling van Pasar, 
is definitief gestopt met zijn activiteiten. “De Covid-pandemie heeft het 
afscheid wat uitgesteld”, meldt de vereniging in een mededeling. “In het 
najaar van 2002 startten we met de “net dat ietsje meer” activiteiten van 
de “jongere” afdeling Pasar Wemmel, toen nog Vakantiegenoegens. Meer 
dan vijftien jaar organiseerden we een waaier van activiteiten. Het saldo 
van onze kas, een kleine 1.500 euro schonken we aan De Raster, een vzw 
voor begeleid wonen.” (jh)

Frietvet in brand, berging vernield 
WEMMEL - Vaten met frituurvet stonden woensdagnamiddag 11 mei 
in brand tegen het restaurantgedeelte van Campus Wemmel aan de Zijp. 
Het vet was pas geleverd. “Samen met de collega’s van brandweer Brussel 
raakte de brand snel geblust, net op tijd om doorslag te verhinderen naar 
het schoolgebouw”, zegt woordvoerder Alain Habils van de brandweer-
zone Vlaams-Brabant West. “Er waren op het ogenblik van de brand geen 
leerlingen meer op school en niemand raakte gewond. De oorzaak is nog 
onbekend.” De berging is wel helemaal vernield. (jh)

FOTO ZONE VLAAMS-BRABANT WEST
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FOTO’S INGEZ. 

REGIO - De toegangsweg naar het UZ Brussel via de Dik-
ke-Beuklaan valt niet langer onder de Brusselse lage-emissiezone 
(LEZ) en daar zijn patiënten uit de Rand die het ziekenhuis met 
een oude wagen bezoeken blij om. Alleen hebben velen hun oude 
dieselwagen inmiddels vervangen. Eén van hen is Paul Van Den 
Eynde.

Voormalig schepen Paul Van Den Eynde (79) uit Merchtem stel-
de zich in 2018 niet meer verkiesbaar. “Ik gaf de fakkel door aan 
de jongere generatie”, zegt hij. “Maar ik wilde niet stil zitten. Zo 
ben ik in 2019 begonnen met vrijwilligerswerk bij de mindermo-
bielencentrale (MMC) van Merchtem. Ik vervoer Merchtemnaren 
naar de ziekenhuizen in Asse, Dendermonde, Aalst, het UZ Jette, 
enzomeer.”

Maar even zag het ernaar uit dat Van Den Eynde zijn vrijwilli-
gerswerk moest stopzetten. “Er werd een LEZ aan het UZ Jette 
ingevoerd en ik mocht er niet meer door”, vertelt hij. “Ik besloot 
om een nieuwe wagen te kopen. Opnieuw een Volvo voor 35.000 
euro.” Maar nu blijkt dus dat hij zijn auto helemaal niet had moe-
ten vervangen. 

De toegangsweg naar het UZ Jette valt immers sinds één maand 
niet meer onder de LEZ. “Ik had met mijn oude Volvo nog heel 
mijn leven kunnen rijden”, zucht Paul. “Het is sneu dat ik hem heb 
weggedaan en zo’n grote investering heb gedaan. Zo’n LEZ-zone, 
dat is toch écht wel pesten op de wegen. Zeker als je daardoor 
niet meer naar het ziekenhuis kan rijden. Maar dat is nu dus opge-
lost en daar ben ik wel blij om. Mensen moeten als ze naar het UZ 
willen rijden met een oudere wagen, wel via dezelfde weg heen 
en weer rijden, dus geen lus richting Brussel maken.” (jh)

Pol (79) kocht nieuwe wagen om naar UZ te rijden, 
maar nu blijkt die investering overbodig
Toegangsweg UZ Jette valt buiten LEZ-zone

Paul Van Den Eynde kocht een nieuwe auto om patiënten naar het UZ 
Jette te kunnen voeren. Nu blijkt dat de toegangsweg naar het UZ Jette 
sinds kort buiten de LEZ zone valt.

FOTO JH 
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Vogelkooi helemaal uitgebrand, slechts deel van 
vogels kon ontsnappen aan de vlammen

WEMMEL – In de Guyotstraat in Wemmel brandde een voli-
ère maandagavond 9 mei in een achterbouw van een huis hele-
maal uit, met een grote rookontwikkeling als gevolg.
De brandweerzone Vlaams-Brabant-West kwam met de grote 
middelen ter plaatse. “Een aantal vogels overleefde de brand 
niet”, zegt woordvoerder Alain Habils van de brandweerzone. 
“Doordat een deel van de volière open was, kon een groot deel 
van de vogels nog wegvluchten. De brand was uiteindelijk snel 
omschreven, waardoor overslag van het vuur naar aanpalende 
woningen kon worden vermeden. Buiten het overlijden van een 
hele reeks vogels die in de brand bleven, vielen er geen gewon-
den, de vogelkooi achterin is wel volledig vernield, er is brand-, 
rook- en waterschade. De oorzaak van de brand is nog niet 
gekend.” (jh)

FOTO’s ZONE VL BRAB WEST
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Kinderen krijgen leesdiploma’s
WEMMEL - De Leesjury, een groep van een veertigtal kinde-
ren tussen vier en twaalf jaar kwam samen in de Bibliotheek van 
Wemmel voor het slotfeest van het leesbervorderingsproject. 
De deelnemers van de groepen uit de Wemmelse bib kwamen 
net zoals die van de leesgroepen uit Meise en Grimbergen naar 
Wemmel. De Leesjury is een leesclub voor kinderen en jonge-
ren waarin ze een aantal boeken lezen en er vervolgens met 
leeftijdsgenoten over  praten. In Wemmel zijn er vier vrijwilli-
gersbegeleiders die vier leesjurygroepjes tijdens het schooljaar 
2021-2022 hebben begeleid. Dit zijn Lola Lambrecht, Marie Van-
densande, Eva Schutyser en Martine Vindevogel. Schepen van 
Cultuur Chris Andries (Wemmel Plus) overhandigde de leesdi-
ploma’s aan de kinderen. (jh)

FOTO INGEZ. 
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Nieuw fietspad op voetpad Limburg Stirumlaan is 
“tijdelijke oplossing”
La nouvelle piste cyclable sur l’avenue de Limbourg Stirum est une 
“solution temporaire”.

WEMMEL - Het nieuwe fietspad 
op het voetpad langs beide zijden 
van de Limburg Stirumlaan is een 
“tijdelijke oplossing”, zo meldt het 
gemeentebestuur.  Op de gemeen-
teraad kwamen er vanuit de op-
positie nogal wat vragen. Zo is het 
fietspad hobbelig en zijn er putten 
in de asfalt. “Het gaat om een tijde-
lijke oplossing”, zegt schepen van 
Grondgebiedszaken Raf De Vis-
scher (LB Wemmel). “We zijn ons 
al lang bewust van de gevaarlijke 
situatie op de Limburg Stirumlaan 
voor de zwakke weggebruiker. Vele 
fietsers gebruikten al het voetpad 
als fietspad.  

-lees verder blz. 13 -
FOTO JH
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F  WEMMEL - La nouvelle piste cyclable sur les trottoirs des deux côtés de 
l’avenue de Limbourg Stirum est une “solution temporaire”, nous rapporte 
l’administration communale.  Lors de la dernière séance du conseil com-
munal, l’opposition a posé de nombreuses questions. Par exemple, concer-
nant le fait que la piste cyclable soit bosselée et qu’il y ait des nids de poule 
dans l’asphalte. “C’est une solution temporaire”, déclare l’échevin des Affaires 
Territoriales Raf De Visscher (LB Wemmel). “Nous sommes depuis longtemps 
conscients de la situation dangereuse de l’avenue de Limbourg Stirum pour 
l’usager faible de la route. De nombreux cyclistes utilisaient déjà le trottoir 
comme une piste cyclable. Maintenant, nous avons rendu la situation plus clai-
re et donné une place aux cyclistes. La chaussée sera reconstruite à partir de 
2025. Mais nous ne voulions pas attendre aussi longtemps pour offrir une so-
lution plus sûre aux cyclistes. En termes de qualité-prix, le budget nécessaire 
est acceptable en attente de la reconstruction définitive de l’avenue avec un 
système d’égout séparé. La ‘piste cyclable temporaire’ coûte 180 000 euros.”

“Le fait que la piste cyclable soit un peu cahoteuse est lié au relief des trot-
toirs que nous devons suivre”, explique le bourgmestre Walter Vansteenkiste 
(LB Wemmel). “ Il fallait éviter les joints surélevés dangereux pour les usagers. 
Après le marquage des lignes et le traçage des bandes de suggestion pour les 
vélos sur Val Brabançon et sur le tronçon de la Chaussée de Bruxelles dans 
le prolongement de l’avenue de Limbourg Stirum, les panneaux de signalisa-
tion seront placés. Il s’agira alors officiellement d’une piste cyclable. Il y aura 
également des bandes de suggestion pour les vélos aux croisements avec les 
rues perpendiculaires.” La piste cyclable longeant les deux côtés de l’avenue 
de Limbourg Stirum est longue d’environ deux kilomètres (jh).

Vervolg blz. 12

Nu hebben we de situatie duidelijker gemaakt 
en de fietsers een plaats gegeven. De Limburg 
Stirumlaan wordt heraangelegd vanaf 2025. 
Maar zolang wilden we niet wachten om een 
veiligere oplossing voor fietsers aan te bieden. 
Qua prijs-kwaliteit is dit aanvaardbaar in af-
wachting van de definitieve heraanleg van de 
laan met een gescheiden rioleringsstelsel. Het 
“tijdelijke fietspad’ kost 180.000 euro.”

“Dat het fietspad wat hobbelig is, heeft te 
maken met het reliëf van het voetpad dat we 
moeten volgen”, legt burgemeester Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel) uit. “Dat moet 
omdat er anders een te hoge rand zou zijn, 
waarover fietsers zouden kunnen vallen. Na de 
belijning en de fietssuggestiestroken die in het 
Brabants Dal en op het stukje van de Steenweg 
op Brussel in het verlengde van de Limburg 
Stirumlaan worden getrokken, zullen de ver-
keersborden worden geplaatst. Dan is het offi-
cieel een fietspad. Er worden ook fietssugges-
tiestroken aan oversteekplaatsen aangebracht.” 
Het fietspad langs beide zijden van de Limburg 
Stirumlaan is zo’n twee kilometer lang. (jh)
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Plantentuinhoning bijzonder gegeerd: “We zaten 
door de voorraad heen”
Imker Jan (33) van Plantentuin Meise beheert meer dan honderd bijenkasten in ons land

REGIO - Al vijf jaar is Jan Van Malderen (33) als zelfstandige 
voltijds imker actief in onder andere de Plantentuin van Meise. 
Hij beheert er de dertien bijenkasten die gezien de enorm diver-
se planten- en bloemensoorten in de Plantentuin unieke honing 
voorbrengen, die alleen hier verkrijgbaar is en bijzonder gegeerd 
is.

Jan Van Malderen (33), die afkomstig is van Baardegem (Aalst), is 
naar eigen zeggen een natuurmens. Als kind al ging hij mee met 
zijn vader Leo Van Malderen (61). “Mijn vader was in de Plan-
tentuin vele jaren imker. Dat deed hij als hobby. Ik trad vijf jaar 
geleden in zijn voetsporen en ben nu imker in de Plantentuin. Ik 
maakte van mijn passie in bijberoep nu mijn hoofdberoep. Ik ben 
zelfstandig imker.Ik beheer intussen meer dan honderd produc-
tievolken over heel België. Hier in de Plantentuin in Meise staan 
dertien bijenkasten. Ik selecteer de bijenvolken en heb hier rustige 
bijenvolken. Ik maai het gras rond de kasten wel zelf, omdat ik wil 
vermijden dat grasmachines te dicht bij de vliegplanken komen. 
Daar houden de bijenvolken niet van.”

Jan heeft meer dan honderd bijenkasten die over heel België staan. 
“Ik zet die afhankelijk van het seizoen op verschillende plaatsen”, 
zegt hij. “Met de bloesems staan ze in de fruitboomgaarden in 
Sint-Truiden, maar ik heb er ook staan in Wallonië in de kool-
zaadvelden. Of in bossen waar kastanjebomen staan. Elk bijenvolk 
brengt afhankelijk van de locatie een andere honingproductie. Dat 
proef je echt en zie je ook. Koolzaadhoning is bijvoorbeeld melk-

wit. Ik plaats ook niet teveel bijenkasten op één plek, want dan 
overbelast je de natuur.”

Enkel in de winkel van de Plantentuin van Meise wordt de enige 
echte Plantentuinhoning verkocht. “We zaten wel even zonder”, 
gaat Jan verder. “Het productieseizoen vorig jaar was slecht en 
we zaten door de voorraad heen. Nu is er nog, maar door het 
stijgend aantal bezoekers in de Plantentuin - nu meer dan 220.000 
per jaar- is de unieke Plantentuinhoning een gegeerd goedje ge-
worden. Er wordt geen vreemde honing toegevoegd aan het as-
sortiment.”

Passie

In de Plantentuin in Meise kunnen bezoekers Jan aan het werk zien 
en krijgen ze een kijk op de bijenpopulatie in de bijenhal. Jan heeft 
zelf ook een imkerij in Baardegem. “Die is helemaal vernieuwd”, 
vertelt Jan. “Ik produceer niet alleen honing, maar via onze imkerij 
Be My Honey produceren we ook het honingbier Horny Hornet, 
honinglikeur, honingchoco, honingadvocaat, noten in honing, noem 
maar op. We personaliseren onze honingproducten  en ik deel 
mijn passie via lessen, lezingen, workshops en gastcolleges.” Ook 
na Jan is de opvolging verzekerd, gelooft hij. “Onze dochter Mila 
(1) is gefascineerd door bijen, dus dat komt goed”, lacht hij. (jh)

Info over de imkerij van Jan Van Malderen kan je  vinden via 
www.bemyhoney.be 

Imker Jan (33), zijn vriendin Stefanie Van Gansbeke (32) en dochtertje Mila (1,5): “De opvolging in de imkerij is verzekerd”, klinkt het.

FOTO JH 
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Scouts verkopen cupcakes en pannenkoeken voor 
buitenlands kamp

WEMMEL - Ook scouts Wemmel was van 
de partij op de Grote Prijs Go-cart-race van 
Wemmel “We verkochten er 200 pannen-
koeken en cupcakes”, zegt Elanor Greeve (20) 
namens de groepsleiding. “Onze givers gaan 
met 22 leden en hun leiding op buitenlands 
kamp naar Kroatië deze zomer. Vandaar dat 
we verschillende benefietacties organiseren. 
Eerder was er al een carwash ten voordele 
van het buitenlands kamp. (jh)

FOTO JH

Fietsen graveren in 
hoofdcommissariaat 
op afspraak
Faire graver votre vélo 
au poste de police prin-
cipal sur rendez-vous
WEMMEL - In april organiseerde de 
politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, 
Wemmel (AMOW) een eerste fiets-
diefstalpreventiemaand. Tijdens deze 
maand hield de politie graveringsacties 
op verschillende locaties en werden er 
ook fietsen op het hoofdcommissariaat 
gegraveerd. In totaal zijn er zo 270 fiet-
sen gegraveerd. Wie er niet bij kon zijn 
bij één van de graveringsacties, maar 
zijn fiets toch wil laten graveren, kan 
dit gratis laten doen op het hoofdcom-
missariaat. Om een afspraak te maken, 
stuur je een e-mail naar dorien.denijs@
police.belgium.eu. (jh)

F  WEMMEL - En avril, la zone de 
police Asse, Merchtem, Opwijk, Wem-
mel (AMOW) a organisé un premier 
mois de prévention des vols de vélos. 
Au cours de ce mois, la police a orga-
nisé des actions de gravure à différents 
endroits et des vélos ont également été 
gravés au poste de police principal. Au 
total, 270 bicyclettes ont été gravées. 
Toute personne qui n’a pas pu assister 
à l’une des actions de gravure, mais qui 
souhaite tout de même faire graver son 
vélo, peut le faire gratuitement au com-
missariat principal. Pour prendre ren-
dez-vous, envoyez un courriel à dorien.
denijs@police.belgium.eu. (jh)
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Vaccinatiecentrum wordt ook zorgpunt voor 
Oekraïense vluchtelingen

REGIO - Het vaccinatiecentrum Zijp in Wemmel wordt ook in-
gericht als zorgpunt voor Oekraïense vluchtelingen. Dat bevestigt 
voorzitter Armand Hermans van de Eerstelijnszone Grimbergen 
(ELZ).

“In Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Wemmel, Meise en Londer-
zeel, die allen tot de ELZ Grimbergen behoren, zijn er momen-
teel naar schatting zo’n 350 tot 400 Oekraïense vluchtelingen die 
worden opgevangen”, zegt Hermans. “Dat kan bij particulieren of 
door gemeentelijke of andere initiatieven zijn. Maar die mensen 
hebben niet altijd de nodige basisvaccinaties zoals bij ons tegen 
onder andere polio, mazelen en rodehond. Het is ook niet zeker 
of ze een Covid-vaccin kregen.”

Zo is volgens de Vlaamse overheid Oekraïne het enige land in 
Europa waar nog polio circuleert en in 2019 kende Oekraïne een 
uitbraak van mazelen met 57.000 besmettingen. Ook difterie en 
tetanus komen er voor en de vaccinatiegraad tegen covid-19 is er 
een pak lager dan bij ons. Een derde van de bevolking is volledig 
gevaccineerd, 1,5 procent heeft een boosterprik gekregen. Vlaams 
minister Wouter Beke (CD&V) verklaarde in het Vlaams parle-
ment dat het de bedoeling is om samen met de lokale besturen 
en de huisartsenkringen preventieve medisch onderzoeken te or-
ganiseren. “In het belang van henzelf en om de Belgische bevolking 
ook te beschermen, worden daarom medische dossiers opge-

start”, vertelt Hermans. “Mensen zijn niet verplicht, maar worden 
toch aangeraden. De Huisartsenkring Harno (Noordrand) zal nu 
de bezoeken in het zorgpunt organiseren. Er wordt zowel preven-
tief als curatief gewerkt. Het vaccinatiecentrum is groot genoeg 
om naast het toedienen van vaccins dat zorgpunt in te richten. Er 
volgen voor de Oekraïense vluchtelingen drie vrijwillige bezoe-
ken: een intakegesprek en twee opvolgingen voor het medisch 
dossier.”

Momenteel worden er enkel coronavaccins in het vaccinatiecen-
trum in Wemmel toegediend aan mensen die erom vragen. “Dat 
kan enkel als ze na hun expliciete vraag worden uitgenodigd”, 
weet Hermans. “Het vaccinatiecentrum blijft sowieso beschikbaar 
tot eind dit jaar. Alle aanvragen worden gegroepeerd. Er worden 
door het Agentschap Zorg geen uitnodigingen meer gestuurd. 
Mensen moeten hun vaccinatie die ze hebben mislopen, om wel-
ke reden ook -ziekte, verblijf in het buitenland, enzomeer- zélf aan-
vragen via e-mail aan elz.regio.grimbergen@gmail.com. We vragen 
hen om hun gsm-nummer erbij te zetten en een korte omschrij-
ving van hun vraag. Momenteel ligt het aantal gevaccineerden (18 
plussers) in Wemmel net iets boven de 70 procent. In Grimber-
gen en Meise halen we meer dan 80 procent en in Londerzeel 
en Kapelle-op-den-Bos ligt de vaccinatiegraad van 18-plussers op 
meer dan 90 procent”, besluit Hermans. (jh)

FOTO JH 

“Het is in hun en in ons belang dat Oekraïense vluchtelingen ook de basisvaccinaties toegediend krijgen”, zegt voorzitter Armand Hermans 
van de ELZ Grimbergen.
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REGIO - Tour de Crème kent steeds meer bijval in Vlaams-Bra-
bant. Het provinciaal netwerk bundelt inmiddels achttien adressen 
waar men hoeve- of streekijs met melk recht van de koe of het 
schaap kan verkrijgen. Bovendien is elk adres gelinkt aan een pit-
toreske fiets- of wandeltocht in de buurt. 

“Tour de Crème bestaat nu al zes jaar en de familie groeit”, 
zegt gedeputeerde voor land- en tuinbouw zegt Tom Dehaene 
(CD&V). “Met een netwerk van achttien adressen zitten we aan 
een record sinds sinds de start in 2017. De melk is niet enkel 
afkomstig van koeien maar ook van schapen. Dit jaar zijn er twee 
nieuwe adressen waar men schapenijs kan verkrijgen. Ideaal voor 
mensen met een koemelkintolerantie.”

Inmiddels blijkt uit een rondvraag van Tour de Crème dat de abso-
lute favoriet bij 62 procent van de Vlaams-Brabanders een bolletje 
vanille-ijs is. “Daarna mag het iets frivoler want het leeuwendeel 
van de bezoekers vraagt twee bolletjes”, weet gedeputeerde Tom 
Dehaene. “Daarbij is als tweede smaak stracciatella de absolute 
topper.”

In de Noordrand zijn Hoeveijs Lint (Grimbergen), ’t Molenhof 
(Merchtem),en ’t Stappershof (Merchtem) populaire adressen. 

Maar je kan ook in het Pajottenland proeven in de Zoete Zomer 
in Dilbeek, in de Krijmerie in Gaasbeek, in de hoeve De Baerde-
maeker-Vangelder in Gooik in de Smulhoeve in Liedekerke, in de 
hoeve de Calogne in Galmaarden en in de Aerebeekhoeve in 
Herne. (jh)

Meer info en alle leuke Tour de Crème-adresjes met de gekoppelde 

fiets- of wandeltochten, kan je vinden via: https://www.vlaamsbrabant.

be/nl/tour-de-creme

Tour de Crème bundelt 18 adressen met hoeve-ijs: 
een absoluut record

FOTO INGEZ. 
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Marters viseren auto’s van 
buurtbewoners in Bollebeek

Toen Johan Waegeman (65) uit de Koolterstraat in Bollebeek zijn platte batterij moest 
laten vervangen door de pechdienst VAB, merkte de technieker heel fijne haartjes onder 
de  motorkap van zijn Volkswagen aan. “Hij zei me dat een marter zich hier ’s nachts 
komt verstoppen onder de motorkap”, zegt Johan. “Ik had die haartjes eerst zelf niet 
opgemerkt, zo fijn zijn ze. Ik heb verder geen schade en zal mijn wagen binnen parkeren 
in de garage, daar kan de marter niet aan. Mijn auto stond toevallig drie dagen buiten en 
ik had prijs. Ik heb mijn buurvrouw Monique een seintje gegeven dat ze eens onder haar 
motorkap moest kijken, want je doet die natuurlijk niet alle dagen open.”

FOTO JH 

“Ook bij mij was er een marter op de motor komen slapen”, vertelt Monique Meers-
man (61). “Er is wel heel wat schade. Het diertje heeft gaten in de isolatie gebeten. We 
hebben geluk dat we het dankzij die technieker bij Johan per toeval hebben ontdekt en 
dat er nog geen olieleidingen van de remmen zijn stukgebeten, want zo zou je plots niet 
meer kunnen remmen, wat uiteraard gevaarlijk is.” Inmiddels blijkt dat er in de buurt in 
totaal minstens vijf wagens zijn waar een marter onder de motorkap heeft gezeten. Maar 
het kunnen er meer zijn, want mensen checken niet altijd hun motor. Wat gaat Monique 
nu doen? “Je mag een steenmarter alleen verjagen en dus niet bestrijden met gif, vangen 
of doden”, zegt Monique. “De steenmarter behoort tot de beschermde diersoorten.”

Wc-blokje
“Ik heb nu een apparaatje gekocht dat een speciaal signaal zendt, waardoor de mar-
ters worden weggejaagd. Het kost me wel 300 euro. Daarnaast heb ik een wc-blokje 
onder de motorkap gehangen, want van die geur zouden ze ook niet houden. Ik kocht 
in een speciaalzaak ook een antimarter-spuitbus. Ik hoop dat die nu wegblijft.”  Johan 
Waegeman doet wel een oproep aan de buurtbewoners. “Ik zou aan de mensen hier in 
de straat willen zeggen om regelmatig hun remmen te testen en de motorkap eens te 
openen om te zien of je geen schade hebt”, vertelt hij. “Ik zal ook de fijne haartjes die 
onder mijn motorkap zaten, laten onderzoeken om na te gaan over welke martersoort 
het gaat.” (jh)

Monique en Johan meten de schade van de 
marter onder de motorkap op.

BOLLEBEEK - In de Koolterstraat 
in Bollebeek hebben één of meerdere 
marters heel wat schade toegebracht 
onder de motorkap van minstens vijf 
geparkeerde wagens. De buurtbewo-
ners roepen op om voorzichtig te zijn 
en je motorkap regelmatig te openen en 
de motor op schade te checken.
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KORT / EN BREF 
ZWERFVUIL - Tijdens de Lenteschoonmaak die de gemeente organiseerde, werden 
er door vrijwilligers ongeveer 50 zwerfvuilzakken opgehaald. Gemiddelde bevat een zak 
ongeveer zeven kilogram afval. Er werd dus zo’n 350 kilogram zwerfvuil opgeruimd.

F  PETITS DECHETS - Lors du nettoyage de printemps organisé par la commune, 
une cinquantaine de sacs de détritus ont été collectés par des bénévoles. En moyenne, 
un sac contient environ sept kilogrammes de déchets. Ainsi, environ 350 kilogrammes 
de détritus ont été nettoyés.

MOTIE  - De gemeenteraad van Wemmel stemde een motie ter ondersteuning van 
alle politiezones van Halle-Vilvoorde die een open brief stuurden om het nijpend per-
soneelstekort in de politiezones aan te klagen. Het is de bedoeling dat ook de andere 
gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde de noodkreet steunen. De gemeenten en po-
litiezones hopen zo de hogere overheid en minister van Binnenlandse Zaken Annelies 
Verlinden (CD&V) aan te zetten om actie te ondernemen.

F  MOTION  - Le conseil communal de Wemmel a voté une motion de soutien à 
toutes les zones de police de Halle-Vilvoorde qui ont envoyé une lettre ouverte pour 
dénoncer le manque criant de personnel dans les zones de police. L’intention est que 
les autres communes de Halle-Vilvoorde soutiennent également l’appel à l’aide. Les 
communes et les zones de police espèrent ainsi inciter les autorités fédérales et la 
Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) à agir.

FIETSPOLICY - De gemeenteraad keurde een ‘fietspolicy’ goed voor het gemeen-
tepersoneel. Daarmee wil de gemeente het personeel stimuleren om met de fiets 
of e-bike naar het werk te komen. Ze mogen het bruto-gedeelte van hun eindejaar-
spremie gebruiken om een fiets te leasen. Na drie jaar kunnen ze die aan een kleine 
restwaarde aankopen. Het aantal personeelsleden dat met de fiets rijdt naar het werk 
stijgt inmiddels, zo meldt het gemeentebestuur. (jh)

F  VÉLO POLICY  - Le conseil communal a approuvé une “vélo policy” pour le 
personnel communal. La commune souhaite ainsi encourager le personnel à se rendre 
au travail à vélo ou en bicyclette électrique. Ils peuvent utiliser la partie brute de leur 
prime de fin d’année pour louer un vélo. Après trois ans, ils peuvent l’acheter à une 
faible valeur résiduelle. Le nombre de membres du personnel se déplaçant à vélo a 
augmenté, selon l’administration. (jh)

Een leuk artikel van 
je sportclub of 

vereniging. 
Bezorg het aan de 

redactie.

joris@herpol.be
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

Rubriek: ........................................................ Naam: ................................................................... Tel.: ...................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................................

Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33

te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities. 

JOBS 

POETSVROUW – zoekt werk, schoon-
maken en strijken, tel. 0476 381 080 

IJSSALON BRIXIUS – zoekt flexijob-
bers of studenten, week en weekend, geslo-
ten op maandag en dinsdag, zaal en keuken 
tel. 0475 416 884 

ONDERHOUD TUIN – Obberg Wem-
mel, ongeveer 4 uren per week tel. 0477 350 
318 of 0477 427 645 

BABY+VANDERSTRAETEN 
MERCHTEM - zoekt Flexijob klusjesman 
Student of flexijob voor woensdag, vrijdag, 
zaterdag en schoolvakanties. CV mailen naar 
info@babyplusvanderstraeten.be

DAKWERKER - Ervaren dakwerker ge-
zocht voor onmiddellijke indiensttreding, 
platte en schuine daken, zinkwerk, schrijn-
werkelementen kunnen plaatsen, renovaties, 
plan kunnen lezen, in het bezit zijn van een 
rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een af-
spraak 0478 34 33 95

VAKANTIEWONING 
TE HUUR 

REGIO MURCIA – App 2 slpk op Golf El 
Valle, voll inger keuken, inloopdouche, groot 
terras, wifi, 5 zwembaden, vanaf 75 euro/
nacht tel. 0475 255 863 

NIEUWPOORT BAD – dakapp, 2 gr 
terras, 2 slpk, gar, alle comf, gn huisd, 50 m 
van zee en winkels, tel. 0474 315 305

SPANJE CALPE – Prachtig appartement 
2/4 pers., Zeedijk, zonkant, groot terr, zee-
zicht, tv vl., wifi, vrij aug en wintermaanden 
tel. 0478 983 545  

VASTGOED TE HUUR 

MERCHTEM – Appartement, Burchtlaan, 
1e verdiep, inkomt, berging, 2 slpk, ruime 
living, open keuken, badkamer, wc, garage, 
prijs: 750 euro, tel. 0499 60 83 24 

VASTGOED TE KOOP 

SPANJE SALOU – mooi appartement 
aan zee, 2 slpk, mod keuken, living, 2 terras, 
garage, een koopje, 130.000 euro tel. 0475 
82 36 55 

GEZOCHT – Te renoveren woningen, ap-
partementen of projectgronden tel. 0474 89 
77 34 

IK ZOEK – te renoveren woningen/appar-
tementen en/of projectgronden tel. 0456 32 
66 00 

DRINGEND GEZOCHT – te renoveren 
woningen, rechtstreeks van eigenaar voor-
schot bij compromis tel. 0474 30 55 19 

ALLERLEI 

PC-HELP – Last van virussen? Installatie- 
en (te) trage systemen? Optimaliseren, be-
veiliging en onderhoud…. IT-specialist kom 
aan huis uw computerproblemen oplossen. 
Snelle service. GSM 0478 211.835 Info: www.
pck-it.be

MASSAGE – Dame geeft massage te 
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470-
564.165 

GRAVELBIKE BUITENKANSEN - 
Voor fietsers die zowel op de weg als of-
froad willen rijden. Staal, carbon, aluminium 
of titanium. Meer info op www.gravelbike.be

ZOEKTOCHTEN GRIMBERGEN 
– Van 1 juli t/m 1 augustus, wandel-, fiets- 
en autozoektocht, www.zoektochten.auri-
ca-rally.be info: tel. 015 71 13 71 

INBOEDELS – Leegmaken en hulp bij 
verkoop van de inboedel. Alle info tel. 0477 
720 400 

LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken 
van huizen, appartementen, kelders, zolders, 
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 – 
0474 80 44 45

VERVOER - met chauffeur nodig naar 
meubelzaak, containerpark of luchthaven, 
kleine verhuis?  Bestelwagen beschikbaar, 
15m2, of personenwagen met chauffeur. 
Prijs vanaf 25€. Meer info: 0479 82 02 96 

GARAGEVERKOOP - op zondag 
19/06/2022, Wolvertemsesteenweg in 1850 
Grimbergen , van 10u tot 16u, enkel bij mooi 
weer, kristal, koper, tin,salontafels, kasten, 
fietsen, huishoudgerei, bel voor meer info of 
foto’s, 0474 47 23 66

Aan alle 
vaders, 
een fijne 
Vaderdag!!!
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